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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2011 za proračunsko leto 2011, 
oddelek III – Komisija
(XXXX – C7-0000/2011 – 2011/2022(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314 Pogodbe, v 
povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 
106a Pogodbe,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1, zlasti členov 37 
in 38,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki je bil 
dokončno sprejet dne 15. decembra 20102,

– ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju3,

– ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2011 za 
proračunsko leto 2011, ki ga je Komisija predložila dne 14. januarja 2011 
(KOM(2011)0009),

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2011, ki ga je Svet pripravil dne ... 
2011 (XXXX – C7-XXXX/2011),

– ob upoštevanju člena 75 in priloge V svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-XXXX/2011),

A. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 1/2011 k splošnemu proračunu za leto 
2011 uporabiti solidarnostni sklad EU v znesku 182,4 milijona EUR v odobritvah 
obveznosti in odobritvah plačil, da bi ublažili učinke poplav zaradi hudih nalivov na 
Poljskem, Slovaškem, v Češki republiki, na Madžarskem, Hrvaškem in v Romuniji, 

B. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 1/2011, da se prilagoditev proračuna 
uradno vključi v proračun za leto 2011,

                                               
1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0475.
3 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
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C. ker je v skupni izjavi o odobritvah plačil, priloženi proračunu za proračunsko leto 2011, 
predvidena predložitev spremembe proračuna, "če odobritve v proračunu za leto 2011 ne 
bi zadostovale za kritje odhodkov",  

1. se seznanja s predlogom spremembe proračuna št. 1/2011;

2. meni, da bi morali solidarnostni sklad EU biti čim prej uporabiti po naravni nesreči in da 
bi bilo treba prošnje za finančno pomoč, oceno in pripravo predlogov ter sprejemanje 
ustreznih proračunskih in zakonodajnih aktov obravnavati na učinkovit in hiter način;

3. odobri nespremenjeno stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2011 in 
naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2011 
dokončno sprejeta, ter poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


